PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA PRISIONAL DO ESPÍRITO SANTO
Esse documento foi criado para apresentar o programa e seus aspectos Socioambientais para que você esteja mais preparado para participar das
consultas públicas promovidas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Justiça.

O objetivo do programa é diminuir o tempo que uma pessoa passa dentro da prisão.
A lei de execução penal indica algumas formas para que a pena seja reduzida, como:

Formação educacional e
profissional

Criação de postos de
trabalho

O programa está sendo elaborado em parceria com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento, o BID.

Acompanhamento dos
egressos

Nessa área iremos abordar os aspectos
socioambientais da instalação dos Centros de
Ressocialização e das reformas das unidades
prisionais.

Para garantir que o objetivo seja atingido, o programa prevê investimento nas três áreas abaixo:

Escritório Social e
Ressocialização de
Presos

Tecnologia na
Administração
Prisional

Sustentabilidade
Ambiental e
Infraestrutura

O objetivo é realizar reformas e modernizações em todas as 35 Unidades Prisionais existentes no estado. Entre elas,
podemos destacar as iniciativas abaixo:

Sistemas de captação de água de
chuva para armazenamento e uso

Estações de
tratamento de
esgoto

Poços escavados de abastecimento de água
subterrânea e reservatórios.

Modernização de instalações
elétricas.

Cozinhas e Lavanderias industriais

Micro-usinas fotovoltaicas para geração e
consumo de energia solar.

Além disso, o programa prevê a construção de dois Centros Integrados de Ressocialização, um em
Cachoeiro de Itapemirim e outro em Linhares.

A proposta desse novo modelo é ser um ambiente focado em reinserção social, aumentando a possibilidade da pessoa voltar
para sociedade de forma produtiva. A ideia é ter um espaço com mais segurança, funcionalidade, conforto, economia e
humanização do cumprimento de pena.

Centro Integrado de Ressocialização de Cachoeiro de
Itapemirim

ETE - Estação de
tratamento de esgoto

Centro Integrado de Ressocialização de Linhares

Microusina
Fotovoltaica

Microusina
Fotovoltaica
Regime misto
Fechado e Semiaberto

Captação de água da
chuva

Cozinha
industrial

Cozinha
industrial
Superfície
de 11,5 ha

Poço escavado

ETE - Estação de
tratamento de esgoto

Regime misto
Fechado e Semiaberto

800 Vagas

600 Vagas

Captação de água da
chuva

Superfície
de 14,4 ha
Lavanderia
industrial

Lavanderia
industrial

Avaliação dos aspectos socioambientais das infraestruturas do programa
Impactos positivos

• Melhoria nas condições dos ecossistemas aquáticos e terrestres pelo
aumento na qualidade de água

• Melhores condições para Reintegração social

• Melhoria das condições de vida dos detentos

• Melhoria das condições sanitárias e ambientais por sistemas de coleta
e tratamento de água

• Melhoria das condições ambientais do entorno de cada unidade
• Redução substancial do risco de doenças decorrentes de más
condições sanitárias

• Diminuição de riscos de afecções sanitárias à população prisional

Possíveis impactos negativos

Medidas de mitigação

•

Interferência temporal da qualidade de ar, água e solo

•

Alteração da paisagem natural

•

Perturbação da flora e fauna

•

Risco de poluição do solo e cursos de água

•

Aumento do risco temporal de acidentes no entorno
imediato, por causa das obras

•

Incremento temporal do risco à saúde dos trabalhadores e
comunidade no entorno imediato

•

Perturbação temporal por ruídos e trânsito no entorno
imediato por causa das obras

•

Gestão de resíduos

•

Recuperação de áreas destinadas às obras

•

Capacitação sobre prevenção de acidentes e proteção

•

Monitoramento dos efluentes e prevenção da poluição

•

Proteção da Flora e Fauna e mitigação de impactos

Planos de gestão ambiental e social

Foram planejados 14 programas para mitigar os riscos socioambientais negativos da construção dos dois centros integrados de ressocialização e das reformas planejadas para as unidades
prisionais já em funcionamento. Esses planos permitem que a Secretaria da Justiça esteja preparada para enfrentar eventuais situações adversas e possam aumentar os impactos
positivos dessas obras.

Programa de Controle Ambiental
das Obras

Programa de Gestão dos Resíduos
da Construção Civil

Programa de Gestão de Resíduos
Sólidos Sanitários

Fornece os elementos técnicos para reduzir os danos
ambientais durante a construção e estabelece as normas a
serem seguidas para minimizar os impactos ambientais.

Estabelece as diretrizes para a gestão dos resíduos gerados
nas construções e reformas, incluindo a sua redução,
manuseio e disposição, com reutilização e reciclagem de
material.

Define procedimentos para reduzir a geração de resíduos
sólidos sanitários, os impactos à comunidade e ao meio
ambiente e cumprindo os requisitos de manejo e disposição.

Programa de Contingência

Programa de Comunicação Social

Programa de Recuperação de Áreas
Degradadas (PRAD)

Estabelece procedimentos de resposta a emergências
operacionais, desastres naturais ou acidentes industriais
durante a construção e operação dos centros.

Ferramenta de informação e transparência dos projetos a
serem executados, mantendo interlocução contínua com a
população, em articulação com o trabalho socioambiental.

Medidas de controle ambiental para recuperação das áreas
degradadas durante as obras (canteiros de obras, áreas de
empréstimos e bota-fora).

Plano de Proteção da Flora e Fauna e
mitigação de impactos

Programa de Arqueologia

Visa proteger e restaurar a fauna, flora e o ecossistema
afetados pela obra. É dividido em um inventário de fauna, um
plano de manejo e gestão da flora e um plano de redução de
impacto em áreas protegidas

Definição de normas a serem seguidas caso haja comprovação
de existência de sítio arqueológico no local das obras, com
procedimentos de registro, salvamento e armazenamento do
patrimônio arqueológico.

Programa de Educação Ambiental

Programa de Gerenciamento Ambiental e
Social das Obras

Programa de Saúde dos Trabalhadores e
Comunidades Envolvidas

Avalia as diretrizes e procedimentos de controle ambiental e
social das obras, avalia a realização do gerenciamento ambiental
e indica medidas para aprimorar a qualidade ambiental e social
das obras.

Estabelece padrões de atendimento à legislação de controle e
saúde e segurança ocupacional, além de medidas de prevenção e
contenção de doenças infectocontagiosas, com destaque para o
novo coronavírus (sars-cov-2).

Promoverá comunicação, divulgação e intercâmbio das
iniciativas ambientais à comunidade com ações de melhoria da
qualidade ambiental.

Programa de Treinamento e
Capacitação da Mão de Obra
Capacita a mão de obra para seguir normas de conduta, práticas de
gestão ambiental e legislação ambiental.

Programa de Esclarecimento de Dúvidas e
Atendimento de Reclamações
Designação de canal de ouvidoria específico para atender
críticas, denúncias, sugestões, cobranças e elogios às ações e
medidas implantadas, fomentando a efetiva participação da
comunidade na gestão do programa de modernização.

Programa de monitoramento das ETES e
prevenção da poluição
Define critérios para monitorar a qualidade da água residual, a
fim de prevenir poluição.

Quer saber mais sobre os planos de gestão ambiental e social?
Veja o documento completo no site!

